
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

PROFESSOR COM LICENCIATURA - EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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LÍNGUA PORTUGUESA - NÍVEL SUPERIOR 
 

Texto 1 

Maior reservatório de Pernambuco já recorre ao 'volume 
morto' de água 
O semiárido passa pela pior seca dos últimos 50 anos e mais de 
60% dos municípios de Pernambuco enfrentam algum tipo de 
racionamento. Situado em Ibimirim, no Sertão, o Açude Poço da 
Cruz é o maior do estado e já recorre ao chamado "volume 
morto" para atender à população. Com capacidade para mais de 
500 milhões de metros cúbicos, o reservatório abriga somente 
7% de água. 
Ao contrário de dez anos atrás, quando o açude atingiu o 
volume máximo e transbordou, construções que estavam 
submersas começaram a reaparecer e medidas de 
racionamento estão sendo tomadas. Há pouco mais de um mês, 
o fornecimento para os canais de irrigação foram suspensos. Se 
a água fosse liberada, haveria o "esvaziamento total do açude e 
isso não é bom de forma nenhuma", destaca Francisco Manuel 
da Silva, secretário-executivo do Conselho Gestor do Açude. 
O agricultor José Edson é fruticultor e reduziu a área de 
plantação de oito para apenas meio hectare. "Até 60 milheiros 
de banana eu já colhi. Agora, três, quatro ou cinco, no máximo", 
lamenta. A situação pela falta de água é semelhante para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E a 
previsão não é favorável. "Nesse período, chove em torno de 
400mm, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a previsão 
é de que chova abaixo de 70% do que é esperado", informa o 
meteorologista Roberto Pereira, da Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (Apac). 
Fonte: http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/ 
noticia/2015/02/maior-reservatorio-de-pernambuco-ja-recorre-
ao-volume-morto-de-agua.html 
 

QUESTÃO 01. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, o açude Poço da Cruz é o 

maior do estado de Pernambuco e já apela ao chamado 
volume morto, para acolher a população.  

b)  A partir do texto 1, conclui –se que ao contrário de 10 
anos atrás, quando o açude atingiu o volume máximo, 
construções que estavam submersas começaram a 
reaparecer, e medidas de racionamento adotadas.  

c) Segundo o texto 1, vários municípios do estado de 
Pernambuco enfrentam determinado tipo de 
racionamento.  

d) De acordo com o texto 1, com capacidade para mais de 
cinquenta milhões de m³, o reservatório Poço da Cruz 
abriga somente 7% de água.  

e) O texto 1 afirma que o fornecimento para canais de 
irrigação foi suspenso há pouco mais de um mês. 

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção CORRETA: 
a) Segundo o texto 1, o semiárido passa pela pior seca dos 

últimos 50 anos e mais de 60% passam por determinado 
tipo de racionamento.  

b) De acordo com o texto 1, há pouco mais de um mês, o 
fornecimento para os canais de irrigação não foi suspenso.  

c) A partir do texto 1, pode-se afirmar que o agricultor José 
Edson é fruticultor e aumentou a área de plantação de oito 
para apenas meio hectare: "Até 60 milheiros de bananas eu 
já colhi”. 

d) Segundo o texto 1, a situação pela falta de água é igual para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E 
a previsão é favorável. 

e) De acordo com o texto, no mês de março, chove em torno 
de 400m, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a 
previsão é de que chova abaixo de 70% do que é esperado. 

 

QUESTÃO 03. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 1: 
I. De acordo com o texto 1, o agricultor José Edson é 

fruticultor e não reduziu a área de plantação: “Até 60 
milheiros de banana eu já colhi.” 

II. De acordo com o texto 1, a previsão não é favorável, a 
situação pela falta de água é semelhante para produtores 
rurais e demais habitantes em cento e dezesseis municípios.  

III. Segundo o meteorologista Roberto Pereira, por causa da 
atuação do El Niño, a previsão é que chova abaixo de 
setenta por cento do que é esperado. 

IV. Mais de sessenta por cento das cidades de Pernambuco 
enfrentam algum tipo de racionamento, pois o semiárido 
passa pela pior seca dos últimos cinquenta anos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Texto 2 

No Recife, HC abre ambulatório especializado em cabelos e 
unha 
O serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas (HC), 
vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vai 
contar com um ambulatório especializado em cabelos e unhas a 
partir da próxima quarta (4). Segundo a instituição, a clínica será 
aberta devido à alta incidência de pacientes com enfermidades 
nesses locais. 
O atendimento será feito sempre às quartas, a partir das 8h. A 
expectativa é que sejam atendidos 10 pacientes a cada semana. 
A equipe será coordenada pela dermatologista Márcia Oliveira. 
Para agendar consulta no novo ambulatório, é necessário ser 
paciente do HC, ter o encaminhamento de um médico da 
unidade e possuir o cartão de marcação de consulta. Com o 
encaminhamento em mãos, o usuário deve realizar o 
agendamento da consulta presencialmente na central de 
marcação. Mais informações pelo telefone (81) 2126-3772. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/ 
2015/01/no-recife-hc-abre-ambulatorio-especializado-em-
cabelos-e-unha.html 
 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 2 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, o HC abriu um ambulatório 

especializado em cabelos e unhas.  
b) Segundo o texto 2, sendo sempre atendidos as quartas, a 

expectativa é a de que sejam atendidos dez pacientes por 
semana.  

c) Como afirma o texto 2, o paciente deve agendar a consulta 
presencialmente na central de marcação, com o 
encaminhamento em mãos.  

d) De acordo com o texto 2, o HC informou que a clínica será 
aberta porque muitos pacientes estavam morrendo devido 
a enfermidades nesses locais.  
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e) O texto 2 afirma que é necessário ser paciente do HC para 
agendar consulta no novo ambulatório, além de possuir o 
encaminhamento de um médico da unidade e ter cartão de 
marcação de consulta.  

 

QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Com expectativa de que sejam atendidos dez pacientes por 

semana, o atendimento será sempre feito a partir de 8 
horas, nas quartas – feiras. 

II. Para se consultar no ambulatório, é necessário agendar a 
consulta, ser paciente do HC e ter um encaminhamento de 
um médico da unidade, além de ter em mãos o cartão de 
marcação de consulta.  

III. Devido à alta incidência de pacientes com enfermidades em 
cabelos e unhas, o HC abriu um ambulatório especializados 
para tratá-los.  

IV. Sendo paciente do HC, possuindo o encaminhamento de um 
médico da unidade e o cartão de marcação de consulta, o 
usuário deverá realizar o agendamento da consulta 
presencialmente na central de marcação.  

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Texto 3 

Em PE, estudantes da rede pública estadual iniciam ano 
letivo 
Nesta quarta-feira (4), as escolas da rede pública estadual em 
Pernambuco iniciam o ano letivo de 2015, com os alunos do 
primeiro ano do ensino médio. Já os estudantes que farão os 
segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas na 
quinta (5) e sexta (6), respectivamente. Ao todo, a rede pública 
conta com 650 mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 
Cristina Gueiros, que é gestora de ensino da Escola de 
Referência Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do 
Recife, ressalta que a escola se baseia no ano anterior para 
planejar as atividades do ano letivo. “Trabalhamos para que o 
nosso aluno saia daqui melhor para a sociedade. O sucesso do 
nosso aluno é a nossa meta”, afirma. 
A gestora explica ainda que as escolas da rede estão prontas 
para receber os alunos, tendo passado por limpeza geral e 
pinturas. “As escolas estão bonitas, como o aluno espera que 
elas estejam. Todo o estado de Pernambuco recebeu essa 
orientação, de receber o nosso aluno com festa, porque a gente 
quer que eles estejam em um lugar prazeroso, motivador”, 
aponta. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/ 
noticia/2015/02/em-pe-estudantes-da-rede-publica-estadual-
iniciam-ano-letivo.html 
 

QUESTÃO 06. 

Analise o texto 3 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 3, a rede pública conta com seiscentos 

e cinquenta mil alunos em todo o estado.  
b) O texto 3 afirma que os estudantes que cursarão os 

segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas 
depois dos alunos que farão o primeiro ano.  

c) No texto 3, Cristina Gueiros revela que as escolas da 
rede estão prontas para receber os alunos, portanto, 
estão limpas e pintadas.  

d) De acordo com o texto 3, com os alunos do primeiro ano do 
ensino médio, as escolas da rede particular em Pernambuco 
iniciam o ano letivo de 2015.  

e) Segundo o texto, Cristina Gueiros afirma que a escola 
Santos Dumont trabalha para que o aluno saia melhor 
para a sociedade, por isso, tem como meta o sucesso do 
estudante.  

 

QUESTÃO 07. 

Analise o texto 3 e marque a opção CORRETA: 
a) De acordo com o texto 3, a diretora da Escola Santos 

Dumont destaca que a escola se baseia em outras escolas 
para delinear as atividades do ano letivo. 

b) Segundo o texto 3, os alunos da rede pública estadual de 
Pernambuco voltam às aulas entre os dias 04, 05 e 06.  

c) O texto 3 afirma que a meta da escola é o seu sucesso, 
deixando o aluno em segundo plano.  

d) De acordo com o texto 3, a rede pública conta com 
seiscentos mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 

e) A partir do texto 3, a gestora afirma que a escola Santos 
Dumont trabalha para que o aluno saia melhor para a 
sociedade, tendo como meta o sucesso da escola.  

 

Texto 4 

Apagão afeta bairros do Grande Recife e interior de 
Pernambuco 
Vários bairros da Região Metropolitana do Recife e de outros 
municípios de Pernambuco foram atingidos por um apagão por 
volta das 23h da última quarta-feira (17). A Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (Chesf) informou, na manhã desta 
quinta (18), que a falta de energia foi causada por um curto-
circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi, no Recife. A Companhia 
Energética de Pernambuco (Celpe) informou que não tem 
responsabilidade sobre o apagão. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma explosão sem 
chamas -- e sem vítimas -- na subestação do Curado, que fica de 
frente à antiga fábrica da Phillips. De acordo com a Chesf, o 
curto-circuito atingiu também a interligação da subestação do 
Bongi com a Joairam, no bairro do Curado, em Jaboatão, e 
acabou afetando as áreas abastecidas por essas duas 
subestações, o que compreende apenas a Região Metropolitana 
do Recife. 
Ainda segundo a Chesf, não houve explosão, mas sim o ruído 
que é característico de um curto-circuito, semelhante a um 
estrondo. O clarão que foi visto no céu também foi 
consequência do incidente. 
O fornecimento da energia foi restabelecido, e está retornando 
gradativamente. Segundo a Celpe, o único bairro que ainda 
estava completamente sem energia até as 7h da manhã desta 
quinta era o Ibura, na Zona Sul do Recife. Em outros bairros, a 
falta de energia está afetando apenas alguns trechos, 
principalmente da Zona Norte da cidade. A Celpe informou 
ainda que o curto-circuito pode ter gerado uma perturbação no 
sistema que tenha desarmado alguns equipamentos no interior. 
O problema está sendo verificado pela companhia. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/12/ 
apagao-afeta-bairros-do-grande-recife-e-interior-de-
pernambuco.html 
 

http://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife.html
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QUESTÃO 08. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 4: 
I. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas no bairro 

do Curado, após uma explosão na frente da antiga fábrica da 
Phillips.  

II. A Celpe apontou que não tem responsabilidade sobre a 
falta de energia que ocorreu por volta das 23h da quarta 
– feira.  

III. A Companhia de Energia elétrica do São Francisco apontou 
como responsável pela falta de energia no município de 
Pernambuco um curto – circuito em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi.  

IV. Segundo os bombeiros afirmam, ocorreu um ruído e não 
uma explosão. Já o clarão visto céu foi causado devido ao 
incidente.  

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 09. 

A finalidade do texto 4 é:  
a) Fazer propaganda da Chesf e da Celpe.  
b) Instruir sobre o melhor bairro para morar devido à 

ocorrência dos apagões.  
c) Denunciar a Chesf e a Celpe por descaso com os bairros 

em questão.  
d) Informar sobre um apagão que comprometeu bairros do 

Recife e interior de PE.  
e) Divulgar o clarão que foi visto no céu devido à ocorrência 

dos apagões.  
 

QUESTÃO 10. 

Analise o texto 4 e marque a opção INCORRETA: 
a) No texto 4, a Chesf afirma que houve explosão e que o 

clarão visto no céu foi consequência desse incidente.  
b) Segundo o texto 4, a Celpe afirmou que o Ibura ficou 

completamente sem energia até as 7h da manhã da quinta – 
feira.  

c) De acordo com o texto 4, a Celpe constatou que o curto-
circuito pode ter causado uma perturbação no sistema que 
tenha desarmado alguns aparelhamentos na parte interna.  

d) Segundo o texto 4, com exceção do Ibura, que ficou 
totalmente sem energia, a falta de energia afetou 
apenas alguns trechos da Zona norte da cidade.  

e) O texto 4 afirma que a falta de energia foi ocasionada por 
um curto-circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha 
de transmissão da subestação Bongi, no Recife. 

 

MATEMÁTICA - NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 11. 

Uma máquina de xerox de uma empresa do centro de Saloá 
passará por 3 serviços de manutenção na semana que vem. 
Apenas duas empresas prestam tais serviços na região: a 
empresa A e a empresa B. No momento da realização de 
cada um dos serviços, o dono da máquina de xerox 
escolherá qual das duas empresas irá realizá-los. Sabe-se 
que a probabilidade de a empresa A ser escolhida para 
realizar um serviço é quatro vezes maior do que a 
probabilidade de a empresa B ser escolhida para realizar o 
mesmo serviço.  

A probabilidade de todos os três serviços de manutenção, 
previstos para a semana que vem, serem realizados por uma 
mesma empresa é: 
a) 25%  
b) 50% 
c) 52%  
d) 66% 
e) 75% 
 

QUESTÃO 12. 

Em um jogo de basquete, os times do Brasil e dos EUA 
fizeram um total de 54 pontos. O Brasil venceu por uma 
diferença de 6 pontos. Qual a pontuação dos Estados 
Unidos?  
Marque a alternativa correta: 
a) 19 
b) 20 
c) 22 
d) 24 
e) 36  
 

QUESTÃO 13. 

Em uma eleição para a escolha do Prefeito do Município de 
Saloá, votaram 943 pessoas. Felipe teve 7 votos a mais que 
Antônio e Ferreira teve 5 votos a mais que Felipe. Quantos 
votos teve o vencedor das eleições? Marque a alternativa 
correta: 
a) 308 
b) 315 
c) 320 
d) 400 
e) 420  
 

QUESTÃO 14. 

A prefeitura de Saloá promoveu um show de Mpb ao qual 
compareceram 200 pessoas entre estudantes e não 
estudantes. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1 400,00 
e todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo-se que o 
preço do ingresso foi de R$ 10,00 e que cada estudante 
pagou metade desse valor, o número de estudantes 
presentes foi: 
a) 80  
b) 100  
c) 120  
d) 140  
e) 160  
  

QUESTÃO 15. 

Maria somou dois números e encontrou como resposta 125, 
mas percebeu que um deles é igual a 2/3 do outro. A 
diferença entre o maior e o menor número é: 
a) 70 
b) 65 
c) 32 
d) 34 
e) 25 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Professor com Licenciatura - Educação Física 

Página 4 de 6 

QUESTÃO 16. 

Rafael gastou 30% do seu salário com livros, 25% com CDs, 
10% com roupas e ainda ficou com R$ 210,00. Qual o valor 
do seu salário? 
Marque a alternativa correta: 
a) 220,00 
b) 250,00 
c) 300,00 
d) 450,00 
e) 600,00 
 

QUESTÃO 17. 

Raquel quer encher uma piscina para seus filhos. Com 240 
litros, preencheu 5/12 da piscina. Quantos litros são 
necessários para enchê-la totalmente? 
Marque a alternativa correta: 
a) 400 
b) 576 
c) 600 
d) 750 
e) 800 
  

QUESTÃO 18. 

A direção da Escola Municipal de Saloá quer saber quantos 
alunos estudam na instituição de ensino. Sabendo-se que os 
meninos somam 600 e as meninas representam 2/3 de 
todos os alunos, qual o número de alunos da escola?  
Marque a alternativa correta: 
a) 300 
b) 600 
c) 800 
d) 900 
e) 1800 
 

QUESTÃO 19. 

Num show de rock, o ingresso para homens custava R$15,00 
e para mulheres R$ 10,00. Sabendo-se que o número de 
mulheres excede o número de homens em 5 e que o valor 
total dos ingressos é de R$550,00, quantas mulheres haviam 
no show de rock? 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 
e) 30 
  

QUESTÃO 20. 

Pedro possui um capital de R$ 6.000,00, que foi aplicado a 
juros simples de 9,5% ao ano, e obteve rendimento de R$ 
2.470,00. Durante quanto tempo o capital ficou aplicado?  
a) 3 anos e 5 meses  
b) 4 anos e 4 meses  
c) 4 anos 
d) 5 anos  
e) 5 anos e 5 meses 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21. 

O mais antigo relato sobre a Educação Física no Brasil data o 
ano de sua descoberta: 1500. Tal notícia se deve ao fato de 
Pero Vaz de Caminha, em uma de suas cartas, relatar 
indígenas dançando, saltando, girando e se alegrando ao 
som de uma gaita tocada por um português. A respeito da 
Educação Física no Brasil, leia as afirmativas abaixo: 

I. Ainda no período colonial, criada na senzala, surge a 
capoeira, atividade criativa e rítmica que foi criada pelos 
escravos. Assim, pode-se destacar que, no Brasil Colônia, 
as atividades físicas realizadas pelos indígenas e escravos 
representam os primeiros elementos da Educação Física 
no país. 

II. O início do desenvolvimento cultural da Educação Física 
no Brasil, que ocorreu de forma contundente, aconteceu 
no período do Brasil República, pois foi nessa época que 
surgiram os primeiros tratados sobre a Educação Física. 

III. Na primeira fase do Brasil República, a partir de 1920, 
outros estados do Brasil, além do Rio de Janeiro, 
começaram a realizar suas reformas educacionais e 
começaram a incluir a Ginástica na escola.  

IV. Após a Segunda Guerra Mundial, até meados da década 
de 1964, a Educação Física nas escolas mantinha o 
caráter gímnico e calistênico do Brasil República. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 22.  

De acordo com a História da Educação Física no Brasil, leia 
as afirmativas abaixo: 
I. Ao longo de sua história, a Educação Física não 

priorizou os conteúdos gímnicos e esportivos, tendo 
um volume quase exclusivamente procedimental: o 
saber fazer e não o saber sobre a cultura corporal ou 
como se deve ser. 

II. Na República, a Educação Física no Brasil pode ser 
dividida em duas fases: a primeira remete ao período 
de 1880 até a Revolução de 1920 e a segunda fase 
conforma o período após a Revolução de 1930 até os 
dias atuais. 

III. Sabe-se que as atividades físicas feitas pelos indígenas 
no período do Brasil Colônia estavam interligadas a 
aspectos da cultura primitiva e tinham como 
características elementos de cunho natural como 
brincadeiras, caça, pesca, nado e locomoção. 

IV. Em 1823, Joaquim Antônio Serra, elaborou o “Tratado 
de Educação Física e Moral dos Homens”. Esse tratado 
postulava que a educação englobava a saúde do corpo 
e a cultura do espírito e considerava que os exercícios 
físicos deveriam ser divididos em duas categorias.  

Marque a alternativa correta:  
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
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QUESTÃO 23.  

Fisiologia é o estudo do funcionamento dos organismos 
vivos para a explicação da própria vida. Sobre os aspectos 
fisiológicos do sistema neuromuscular, leia as afirmativas 
abaixo: 
I. Os músculos do corpo são as máquinas através das quais 

a energia quimicamente armazenada é convertida em 
trabalho mecânico. 

II. A quantidade deste trabalho mecânico realizado é o que 
controla a quantidade de energia mecânica armazenada 
que deve ser convertida. 

III. No corpo humano, existem três tipos de tecidos 
contráteis no organismo que possuem características 
similares. 

IV. Alguns fatores neuromotores relacionados à diminuição 
da força são: hipertrofia muscular, alteração da 
qualidade proteica e fatores neurais. 

Marque a alternativa correta:  
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
  

QUESTÃO 24.  

Sobre a Fisiologia Neuromuscular, leia as afirmativas a 
seguir:  
I. Contratilidade, que é a capacidade de se encurtar, é uma 

propriedade fisiológica. 
II. Excitabilidade, que é a capacidade de receber e 

responder a um estímulo, é uma propriedade fisiológica. 
III. Extensibilidade, que é a capacidade de se estirar, é uma 

propriedade fisiológica. 
IV. Expirar, que é soltar o ar por vias respiratórias, é uma 

propriedade fisiológica. 
Marque a alternativa correta:  
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 25.  

Com relação às características gerais da estrutura e função 
da fisiologia pulmonar, leia as afirmativas abaixo: 
I. O pulmão exerce várias funções, a principal é a troca 

gasosa. As demais funções são metabolizar alguns 
compostos, filtrar materiais indesejáveis da circulação e 
atuar como reservatório de sangue. 

II. O dióxido de carbono (CO2) e o oxigênio (O2) circulam 
pela barreira alvéolo-capilar por diferença de pressão 
parcial, ou seja, do território de maior para de menor 
pressão. Esse mecanismo é chamado de difusão. 

III. A difusão é diretamente proporcional à área de troca e 
inversamente proporcional à espessura. As vias aéreas 
são como tubos ramificados que se estreitam e se 
tornam mais numerosos à medida que se aprofundam 
no pulmão. 

IV. A traqueia, os brônquios e os bronquíolos com suas 
respectivas subdivisões têm a função de conduzir o ar 
até os alvéolos onde é realizada a hematose. 

Marque a alternativa correta:  
a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 26. 

O pulmão é encontrado em muitos animais vertebrados, 
mas não existe em insetos e artrópodes como moscas e 
aranhas, por exemplo. Ele apresenta diferentes formas e 
tamanhos: desde pequenas estruturas parecidas com 
saquinhos, em peixes pulmonares, até grandes estruturas 
encontradas em anfíbios, pássaros e mamíferos. A respeito 
do pulmão, leia as afirmativas a seguir: 
I. O ser humano tem dois pulmões situados no interior 

do peito, ou cavidade torácica, recobertos por uma 
membrana protetora denominada como pleura. 

II. Um músculo embrulhado na respiração, conhecido 
como deltoides, divide os pulmões da cavidade 
abdominal. 

III. Artérias pulmonares, as únicas do corpo por onde o 
sangue flui, levam o sangue com gás oxigênio do 
coração para o pulmão. 

IV. O sangue oxigenado no pulmão vai ao coração pelas 
veias arteriais para, então, banhar o resto do corpo. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 27.  

Sobre o sistema cardiovascular, leia as afirmativas abaixo: 
I. As artérias operam conduzindo exclusivamente sangue 

oxigenado. 
II. O sistema cardiovascular consiste apenas no coração e 

nos vasos sanguíneos. 
III. Para que o sangue possa atingir as células corporais e 

trocar materiais com elas, ele deve ser, constantemente, 
propelido pelas vias arteriais.  

IV. O coração é a bomba que promove a circulação de 
sangue por cerca de 300 mil quilômetros de vasos 
sanguíneos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
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QUESTÃO 28.  

Sobre o sistema cardiovascular, analise as afirmativas: 
I. O sistema em questão é formado por um conjunto de 

tecidos e órgãos responsáveis pela circulação do sangue 
e linfa pelo corpo. Também podem ser incluídas entre 
suas funções a de transportar nutrientes absorvidos, 
excretas para eliminação e oxigênio para respiração 
celular, distribuídos pelo organismo ou direcionados a 
excreção. 

II. O sistema cardiovascular envolve tanto o sistema 
sanguíneo quanto o sistema linfático. O sistema 
sanguíneo apresenta três componentes principais: o 
sangue, o coração e os vasos sanguíneos. 

III. O sistema linfático possui três funções: drenagem dos 
fluidos em excesso nos intertícios dos tecidos corporais; 
imunitária, na produção de células de defesa (linfócitos, 
monócitos e plasmócitos na síntese de anticorpos); e 
absorção dos ácidos graxos e transporte subsequente da 
gordura para o sistema circulatório. 

IV. O sangue é formado por uma fração líquida, o plasma, e 
diversos tipos de células, hemácias, glóbulos brancos e 
plaquetas. É chamado de arterial, após hematose nos 
alvéolos pulmonares (sangue rico em oxigênio), e 
venoso, quando transporta gás carbônico. 

Marque a opção correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 29.  

Analise as afirmativas: 
I. A fibra muscular é uma célula cilíndrica ou prismática, 

longa, de 3 a 12 centímetros; tendo um aspecto de 
filamento fusiforme, tendo no seu interior muitos 
núcleos, onde podemos dizer que um músculo 
esquelético é um pacote formado por longas fibras. 

II. A contração do músculo esquelético é voluntária e 
ocorre pelo deslizamento dos filamentos de actina sobre 
os de miosina. 

III. Nas pontas dos filamentos de miosina existem pequenas 
projeções, capazes de formar ligações com certos sítios 
dos filamentos de actina, quando o músculo é 
estimulado. 

IV. Durante a contração muscular, o sarcômero diminui 
devido à aproximação das duas linhas Z, e a zona H 
chega a desaparecer. 

Marque a opção correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30.  

As proteínas estão presentes em todas as células e tecidos e 
formam os principais elementos estruturais do corpo. A 
respeito das mesmas, leia as afirmativas abaixo: 
I. Diferentemente de gordura, proteína não pode ser 

armazenada pelo corpo. 
II. Melanina e prolactina deslizam uma sobre a outra, 

fazendo com que o músculo se contraia. 
III. As células do tecido muscular são ricas em proteínas que 

estão relacionadas à contração muscular e são 
denominadas de actina e miosina. 

IV. A proteína é responsável pela construção dos ossos, os 
quais têm o seu metabolismo aumentado e fortalecido. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 


